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Testvérvárosi A tartalomból:
kapcsolat Önkormányzati hírek 2.
Az Önkormányzat hosszú évek óta tervezte testvérvárosi kapcsolat kialakítását,
melyre most nyílt és nyílik lehetôség úgy,
hogy tulajdonképpen nem mi kerestünk
kapcsolatot, hanem ránk találtak.
Az olaszországi Calabria tartomány, Laino
Borgo települése kereste meg községünket
még 2007. ôszén, egy tavaszi rendezvény
keretében történô partnerszerzôdés aláírására. Hosszas elôkészület után az önkormányzat 10 fôs delegációja (képviselôk,
Folytatás a 5. oldalon

Tahitótfalu Önkormányzatának költségvetése

4.

Szent-György havi
tavaszköszöntô fesztivál

6.

A Biblia éve

7.

A múlt nyomában...

8.

Április volt, vásár volt... 10.

Pintérház
(leendô faluház)
májusi programjai

Közönség
és közösség

Hétfô: Játszóház 10.00–12.30-ig
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele
18.00–20.00-ig
Kedd: Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 9.00–12.00-ig (elôzetes egyeztetés szerint)
Bibliai elôadás 18.00 - 19.30-ig
Folytatás a 3. oldalon

Egy koncert, színházi elôadás, vagy
sportesemény résztvevôit úgy magával
tudja ragadni az átélt élmény, hogy lelkes
közönséggé válnak egymástól különbözô
emberek is.
Az ilyen élmény örömöt, felüdülést jelent.
Folytatás a 6. oldalon

Májusi programok
Sportprogramok:
Hétfônként 19.00-20.30
Röplabdaedzés a Sportcsarnokban
péntekenként 19.00 - 20.30
Kézilabdaedzés Sportcsarnokban!

Minden sportolni vágyót szeretettel várunk!
2008. május 10-én és 31-én 10.00
TIENS magyarországi képviselete ingyenes
Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati
hírek
Április 17-én tartotta ez év 11.
ülését a Képviselô-testület. Az ülésen
nem volt jelen Budai Mihály polgármester és Wágner Péter képviselô. Elsô
napirendként dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos és dr. Kútvölgyi Ida fogorvos
tájékoztatója hangzott el. A körülbelül
1000 fôs gyermekorvosi prakszis miatt
kettéválasztotta az egészséges tanácsadást: hétfôn a helybélieknek, csütörtökön a körzetbôl járóknak. Az óvoda,
iskola gyermekorvosi vizsgálata mellett
a Baba-mama klubot is segíti rendszeres konzultációval.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A volt orvosi ügyeletbôl leválasztott
(gyermekorvosi rendelôhöz csatolt) helyiséget szeretné kevés orvosi berendezést
igénylô helyben szûrésre, szakrendelésre
használni: pl. szemészet, bôrgyógyászat,
ortopédia.
A fogászatnál már nem ilyen rózsás a
helyzet: „A fogászat vegetál. Ha az OEP
(Országos Egészségügyi Pénztár) finanszírozás sürgôsen nem változik, akkor
az ellátás meg fog szûnni.” – kezdte
beszámolóját dr. Kútvölgyi Ida. Az alulfinanszírozás ellenére a betegellátás színvonalát elsôdlegesnek tartja. A jól mûködô iskolafogászat (melyet a gyermekek jó
fogazati állapota tükröz) mellett a felnôtt
rendelésen is sokan jelennek meg. A sürgôsségi ellátás kivételével – elôzetes bejelentkezés után kb. két hetet kell várni a
kezelésig. Természetesen nem érdeke az
Önkormányzatnak a fogorvosi ellátás
megszûnése, és megfontolandónak tartja
a fogorvosnô kérését is, hogy az egészségügy által befizetett iparûzési adót a helyi
egészségügyi ellátások támogatására különítse el.
Tahitótfalu Önkormányzatának 2007.
évi beszámolójának független könyvvizsgálatával a Za-ra ’99 Kft.-t bízta meg.
Az állami tulajdonban lévô un. Csapás
(Váci-révi út melletti terület) önkormányzati tulajdonba vételérôl folynak a tárgyalások. A Magyar Közúttal kell egyeztetni még a területbôl leválasztandó Váci-rév
közút keresztmetszeti méretérôl.
Csallóköz utca geodéziai felmérése elkészült. A tervezôi árajánlat megkérése
után kell a lakóknak nyilatkozniuk a költségek viselésérôl.
Önkormányzatunknál a Kistérségi belsô ellenôrzési vizsgálattal párhuzamosan
az Állami Számvevôszék is vizsgálatot tartott. Amint a vizsgálati anyag birtokunkban lesz, a tanulságokat le kell vonni, és a
problémákat orvosolni kell.
Belterületi utak építésére ismételten
nyílik pályázati lehetôség. Szeretnénk a
már korábban forráshiány miatt elutasított pályázatot ismételten beadni a Sionhegyi út, Viola u., Nefelejcs u., Visegrádi
út, Rózsa u. Koós Károly u., Kertész utca
építésére.
A Faluház építésére kiírt pályázat beadási határideje május 5-re módosult. A pályázattal kapcsolatos Fenntarthatósági vállalások ügyében döntött a Testület.
Tóth János jegyzô, mint a delegáció vezetôje beszámolt a testületi ülésen a 2008.
április 3-7. közötti olaszországi utazásról
A 10 fôs delegáció, melynek tagjai képviselôk, intézményi dolgozók, civil szerve-
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zetek vezetôi és tolmács voltak, a vendéglátó település önkormányzatának meghívására járt Laino Borgóban. Ez a 2200 fôs
középkori hangulatot árasztó falucska
2000 m magas hegyek közt búvik meg. Az
Európai Unió által anyagilag is támogatott
kapcsolatfelvételt az ünnepélyes keretek
közti szándéknyilatkozat aláírása pecsételte meg. Viszonzásul az olasz települést
képviselô 10-12 fôs delegációt meghívtuk
a jubileumi Eperfesztiválra.
A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és
Katasztrófa-elhárítási Bizottság március
29-ére meghirdetett gáttisztítási akciója
annak ellenére eredményesen zárult, hogy
a lakosság részérôl egy fô jelent meg.
Tahi orvosi ügyelet udvarára készítendô lábakon álló gépkocsi beálló készítésével a Tetôtár Bt.-t bízta meg a Testület
530 ezer forint összegben.
A Közbeszerzési Bizottság a Bajcsy
Zsilinszky utca felújítására kiírt pályázatra
beérkezô ajánlatok közül az egyetlen érvényes, és egyben legolcsóbb ajánlatot fogadta el. A magasabb árajánlat miatt a
költségvetésben kalkulált 4,1 millió forint
önrésznél többet, közel 7 millió forintot
kell erre fordítanunk, de az állam hozzátesz még 4,2 millió forintot. További 2400 ezer forint körül várható közmûbekötési költséget szavazott meg a testület, a
Bajcsy- Zsilinszky utcába tervezett új iskola közmûbekötésének megoldására.
Tahi Kertvendéglô részére szolgalmi
jog bejegyzéséhez járult hozzá a Képviselô-testület.
A Képviselô-testület elfogadta az új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (SZMSZ).
A Kulturális Bizottság javaslatára a
Képviselô-testület döntött a Civil szervezetek részére kiírt pályázatra elkülönített
1,2 millió forint vissza nem térítendô támogatás elosztásáról. A Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 400
ezer, a Tahitótfalui Lovas Sport Egylet 180
ezer, a Tahitótfalui Íjász Sport Egyesület
160 ezer, Vox Isulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület 160 ezer, a Tahitótfalui
Tömegsport és Szabadidô Egyesület 100
ezer, Együtt Gyermekeinkért Egyesület
100 ezer, Ôszirózsa Nyugdíjasklub 100
ezer forint támogatásban részesül.
A Kulturális Sport és Idegenforgalmi
Bizottság ismertette az Eperfesztivál tervezett programjait.
A Népházban május 24-én tartandó
Aprók táncházára megszavazott a Képviselô-testület 60 ezer forintot.
Nyári vízkorlátozási intézkedési terv
elfogadásáról a Környezetvédelmi Mezôgazdasági és Katasztrófa-elhárítási Bizottság véleményezése után dönt a Testület.
Községünk gyepmesteri szerzôdése
2007. december 31-ével lejárt. A Képvise-

lôtestület annak 2008. december 31-ig
való meghosszabbításáról határozott. A
szolgáltatás igényének bejelentése településünk jegyzôjén keresztül lehetséges.
A Pacsirta-Cseresznyefa utca közti áteresz átépítésére vízjogi létesítési engedélyt kérünk.
Megbízási keretszerzôdést kötöttünk
Ôszy és Ôszy Kft.-vel közbeszerzési eljárás lefolytatására kátyúzás tárgyában, 150
ezer Ft+ÁFA összegben.
A parkok karbantartására kötött szerzôdést megújítottuk.
A március 15-i ünnepi mûsorban való
közremûködésért a 6. osztálynak színházlátogatásra 100 ezer forint hozzájárulást
szavazott meg a Képviselô-testület, köszönetképpen.
Az általános iskolásaink nyelvvizsgadíjához 5 ezer Ft hozzájárulást ad a Testület,
sikeres vizsga esetén.
Az étkeztetési nyersanyagnorma díja
nem változik, azonban május 1-tôl az ÁFAt is tartalmazza.
Következô Testületi ülés várható
idôpontja: 2008. május 22. Tervezett
napirendi pontok:
• Tájékoztató a Rendôrség munkájáról
• Beszámoló a gyámügyi ellátásról
• Tahitótfalu egészségügyi ellátásának
pénzügyi támogatása felülvizsgálata
Sz. J.

Kerékpárverseny
2008. április 17-én kerékpárverseny lesz a
Kisoroszi úton. Az ott lakók és arra közlekedôk forgalomkorlátozásra számítsanak!

Beiratkozás az
óvodába
2008. május 5-tôl várjuk azokat a szülôket,
akiknek gyermeke 2009. március 31-ig betölti
a 3. életévét, beszél, szobatiszta és egészséges.
A beiratáshoz szükséges:
– a gyermek anyakönyvi kivonata
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ kártyája
és a szülô személyét igazoló okmánya
A beiratkozás utolsó napja: 2008. május 16.
(péntek). A felvétel eredményérôl írásban
értesítjük a szülôket.
Jelentkezni lehet:
Tahi 2. sz. Óvoda: Almásy L. u. 17.
Tótfalu 1. sz. Óvoda: Petôfi S. u. 12.
Kosik Lajosné óvodavezetô

Helyi televízió
A helyi televízió adásai az alábbi idôpontokban láthatóak: csütörtök 18.00 órától.
Ismétlés: vasárnap 18.00 órától, illetve
hétfô 10.00 és 18.00 órától.
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Pályázati felhívás

Zajvédelem

Májusi programok

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet
„Tiszta udvar, rendes ház”
cím adományozására.

Itt a tavasz, ami egyesek számára a munkavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét és egyben
kérjük azok betartását.
Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fûnyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más idôszakban tilos.
Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen
égetni tilos. Saját ingatlanon szabadban
égetni (száraz füvet és kerti hulladékot lehet,
egyéb hulladékot, pl. papírt, mûanyagot
tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra között
a tûzvédelmi szabályok betartásával szabad.
Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.)
nélkül tartható. Az állattartó köteles az
állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek
tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.
A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását
megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. Polgármesteri Hivatal

Folytatás az 1. oldalról
vérnyomásmérésre és beállításra, gyógyászati eszközök kipróbálására ad lehetôséget
Tahitótfalun.
Termékbemutató és tombola a helyszínen.
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô faluház). Cím: 2021 Szabadság út 2. (sportcsarnok után lévô elsô épület a Váci rév irányába)
A belépés díjtalan!

Pályázat célja: a településkép javítása
és a környezetbe való esztétikus beilleszkedés a magáningatlanok, üzletek és az
elôttük lévô közterületek fokozott karbantartásával, rendezésével, virágosításával.
Pályázatra jelentkezés módja: a programra önkéntes alapon jelentkezhetnek az
ingatlan tulajdonosok a Polgármesteri
Hivatalban átvehetô, illetve a honlapról
letölthetô pályázati ûrlap kitöltésével és
visszajuttatásával a falugondnokhoz. A
pályázaton való részvétel díjtalan.
A pályázat leadási határideje: 2008.
május 31.
Bírálati szempontok: elsôsorban az ingatlan rendezettsége, tisztasága, udvarának és elôkertjének, valamint a hozzá kapcsolódó közterületi sáv ápoltságának, növényzetének állapota a meghatározó. A
bíráló bizottság több alkalommal tart
bejárást a községben május 15 és szeptember 15 között, megtekintve a pályázott
ingatlanokat, így alkotva meg véleményét.
Az elismerés formája: Tahitótfalu arculatának megfelelô, „Tiszta udvar, rendes
ház 2008” feliratú 20 x 30 cm nagyságú
falra szerelhetô plakett, valamint egyszeri
díjazás, melyekhez a szükséges forrást az
Önkormányzat biztosítja. A legszebb öt
ingatlan részesül díjazásban (40 ezer
Ft/ingatlan).
Az Önkormányzat bejelentés alapján
felülvizsgálja és visszavonhatja az adományozott címet az alábbi esetekben:
• rendezetlen, elhanyagot terület,
• parlagfûvel fertôzött a terület.

Anyakönyvi hírek
2008. évben eddig született 9 leány és 4
fiú, összesen 13 gyermek.
Megszülettem!
2008. április 05-én, nevem: Harmos Fruzsina
2008. április 11-én, nevem: Liptai Rozina
2008. április 13-án, nevem: Ott Zsófia
2008. április 20-án, nevem: Pánczél Zoárd, Milán
2008. április 20-án, nevem: Molnár Zoé Tímea
2008. április 20-án, nevem: Rosztocsil Vanda
2008. április 26-án, nevem: Rab Ádám
2008-ban eddig házasságot kötött 6 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Hártó Istvánné, 86 éves, Kert u. 2.
Nyikos Ernô, 44 éves, Tamásy Á. u. 7.
Antal István, 40 éves, Nefelejcs u. 51.
Sárközi Lajosné, 85 éves, Bajcsy-Zs. u 16.

2008. május 16-30-ig – Az örök Biblia
címmel képkiállítás nyílik Tahitótfalun,
az Oltalom Alapítvány szervezésében. A kiállítást megnyitja Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Megnyitó: 2008. május 16., 18.00
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô faluház). Cím: 2021 Szabadság út 2. (sportcsarnok
után lévô elsô épület a váci rév irányába)
2008. május 17. 16.00 óra
Dunakanyari Kulturális Seregszemle
Gálamûsora. Helyszín: Visegrád, Erdei
Iskola Tornacsarnoka
2008. május 21. 00.00–21.00 – Kihívás
napja Tahitótfalun!
Röplabda, kosárlabda, futball, ping-pong,
váltó és egyéni versenyek, túlélôtúra. Részletek a plakátokon! Helyszín: Tahitótfalu
sportcsarnok, focipálya, pihenôpark
2008. május 24. 17.00 – Aprók táncháza
Népzene és néptánc óvodások és kisiskolások számára, kézmûves foglalkozással összekötve! Közremûködik a Madárdal Együttes.
A rendezvény látogatása díjtalan!
Helyszín: Tahitótfalu Népház
2008. május 31. 10.00 – A Habakukk
Bábszínház bemutatja a három kismalac címû elôadását a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány szervezésében. Támogatói jegy ára: 500 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház
2008. május 31. 18.00 – Hagyományôrzô
Kör filmvetítése. Beszélgetés Hosszú Béláné
(Juliska nénivel). Helyszín: Tahitótfalu Népház
2008. májusában csütörtökönként 18.00
–21.00 – Elôadás sorozatunk folytatódik!
Hazatalálás címû sorozat múltunkról,
jelenünkrôl, jövônkrôl.
Az aktuális elôadásokról felvilágosítás:
Béres Attila, tel.: 30/9444002

Pintérház (leendô faluház) májusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Szerda: Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadása
13.00–15.00-ig (elôzetes egyeztetés szerint)
Péntek: Játszóház 10.00–12.30-ig
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Beszámoló Tahitótfalu Község Önkormányzatának
2007. évi költségvetésérôl
Tahitótfalu állandó lakosainak száma évrôlévre nô. Jelenleg meghaladja az 5200 fôt.
Tavasztól ôszig tartó idôszakban ez a szám
szinte megduplázódik. Az üdülôtulajdonosok
ebben az idôszakban idejük nagy részét itt
töltik, mely megköveteli az infrastruktúra
egyre nagyobb mértékû fejlesztését.
Sajnos az adóbevételeink csak részben
teszik lehetôvé, hogy a megnövekedett igényeket – útépítések, közvilágítás bôvítése stb.
– kielégítsük.
Egyre több feladat hárul az ügyintézôkre a
megnövekedett lakosságszám miatt. A hivatal
létszámát és az épületet is bôvíteni kellene.
Bevételeink 2007. évi módosított elôirányzata 949 000 e. Ft, melyhez a 640.294 e. Ft-os
teljesítés 67%-os. Költségvetésünkben a helyi
adóbevételek 108 889 e. Ft-ot tesznek ki, mely
az összes bevételünk 17 %-a. Az adókintlévôségünk tovább nôtt, ezért 2008-ban a behajtásra külsô céget kívánunk megbízni. Az államtól kapott költségvetési támogatás 164 773 e.
Ft, az önkormányzat sajátos mûködési bevétele összesen 338 253 e. Ft. Intézményeink
mûködési bevétele és a mûködési és fejlesztési
célú bevételek összege 70 690 e. Ft. Szerepel
költségvetésünkben 270 000 Ft-os hitel felvétel, melyet pályázati úton nyertünk el 2006ban. Ebben az évben még nem vettünk
igénybe, azonban 2008-tól intézményfelújításokra és útépítésekre kívánjuk felhasználni. Az
OTP Bank Nyrt. a kölcsön rendelkezésre
tartási idôpontját 2009. június 30-ig meghosszabította. Mivel intézményeink állaga
egyre romlik, és saját erôbôl csak részleges karbantartásokat tudunk elvégezni, ezért élnünk

kell e kedvezményes kölcsön igénybevételének lehetôségével.
Folyamatosan nyújtottunk, illetve nyújtunk
be pályázatokat, többek között iskolaépítésre,
óvoda felújításra, Faluház kialakítására, útépítésre, a 11-es úton terelôsziget építésére a forgalomkorlátozás érdekében, melyet meg is
nyertünk.
Költségvetésünkben pénzügyi befektetésként szerepel bevételi oldalon az OPTIMA
értékjegy, melynek összege 2007 év végén
68 586 e. Ft.
Kiadásaink a módosított elôirányzathoz
viszonyítva 59%-ban teljesültek. Módosított
elôirányzat 949 000 e. Ft, a kiadás összesen
556 339 e. Ft lett év végén. Intézményeink
mûködésében a takarékosság elve mûködik.
Az 556 339 e. Ft-os összes kiadásból a bérek és
járulékok aránya 56 %, a dologi kiadásoké
mindössze 24 %.
Felújításra 24 334 e. Ft-ot költöttünk, felhalmozási célú kiadásaink összege 52 860 e. Ft.
Ebbôl az általános iskola 2006 évben elkezdett
bôvítését, illetve felújítását fejeztük be, valamint az egyik óvoda tetôszerkezetét cseréltük
ki. Támogattuk a szigeten megvalósuló kerékpárút tervezését, a falu árvíz ellleni védelmének érdekében gátépítésre tervet készíttettünk, melynek összege több millió forintos
kiadást jelentett költségvetésünkbôl.
10 604 e. Ft-ot költöttünk a meglévô utak
javítására, kátyúzására. 3739 e. Ft-ért a 11-es
úton buszöböl került kialakításra. Több mint
4000 e. Ft-ért a posta-gyógyszertár feletti 3
szolgálati lakás tetôszerkezetét kellett felújítani. Folyamatosan költünk a népház, tor-

naterem és konyha állagmegóvására saját forrásainkból.
Mivel folyamatosan indulunk pályázati
kiírásokon, ezért fontos az önrész biztosítása,
melynek fedezete az 50 775 e. Ft-os általános
tartalék. A kiadási oldalon céltartalékként
szerepel a 270 000 e. Ft-os hitelkeretünk, mely
2007 évben nem került felhasználásra.
Pénzmaradványunk összege 2007 december 31-én 73 991 e. Ft, melybôl 26 637 e. Ft
kötelezettséggel terhelt.
Megállapíthatjuk, hogy 2007 évben meglévô forrásainkat nem léptük túl, vagyoni
helyzetünk lényegesen nem változott. Kiadásaink a tervek szerint alakultak, saját hatáskörben jelentôsebb módosításokra nem volt szükség.
2008-ban folytatjuk a takarékos gazdálkodást. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az adókintlévôségeink drasztikusan
csökkenjenek, rendeletben rögzített közterület használati díjak következetesen behajtásra kerüljenek (hirdetôtáblák, közterületen
parkoló kamionok, stb.). Lejárt, hátralékkal
rendelkezô bérleményeket rendezni kell,
néhány bérleti szerzôdésben tapasztalható
aránytalanságot felül kell vizsgálni.
A helyi vállalkozókat törvényesen, etikai
normák betartásával az önkormányzat lehetôségeinek figyelembevételével segíteni kell,
hogy profittermelô erejük növekedésével
nagyobb szerepet tudjanak vállalni a helyi
közterhekbôl.
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

Tahitótfalu Önkormányzat 2007. éves költségvetésének teljesítése

Tahitótfalu Önkormányzat 2008. éves költségvetési terve

KIADÁSOK

KIADÁSOK

Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások

236.334.000,-Ft
73.592.000,-Ft
133.921.000,-Ft

Személyi juttatások

246.587.000,-Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások

153.126 000,-Ft

Munkaadói járulék

73.606.000,-Ft

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

45.390.000,-Ft

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás

36.446.000,-Ft

Felújítás

24.334.000,-Ft

Felújítás

39.200.000,-Ft

Felhalmozási kiadás

52.860.000,-Ft

Felhalmozási kiadás

40.464.000,-Ft

Kiegyenlítô, függô, átfutó kiadás

-10.092.000,-Ft

Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék)

342.000.000,-Ft

Kiadások összesen:

556.339.000.Ft

Kiadások összesen:

931.429.000,-Ft

BEVÉTELEK
Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzat sajátos mûködési bevételei
Felhalmozási, tôke jellegû bevételek
Önkormányzat sajátos felhalmozási bev.
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzek
Pénzforgalom nélküli bevételek
Kiegyenlítô, függô, átfutó bevételek
Bevételek összesen:
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BEVÉTELEK
45.535.000,-Ft
338.253.000,-Ft
9.404.000,-Ft
662.000,-Ft
179.862.000,-Ft
64.489.000,-Ft
2.089.000,-Ft
640.294.000,-Ft

Intézményi mûködési bevételek
Önkorm.sajátos mûködési bevételei
Felhalmozási és tôke jellegû bevételek

30.700.000,-Ft
295.217.000,-Ft
72.236.000,-Ft

Támogatások, kiegészítések átvett pénzek

191.502.000,-Ft

Hitelfelvétel

270.000.000,-Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel
Bevételek összesen:

71.774.000,-Ft
931.429.000,-Ft

2008. MÁJUS

Tahitótfalu

Közösség

Községi Tájékoztató

Testvérvárosi
kapcsolat
Folytatás az 1. oldalról
intézményi dolgozók, civil szervezetek képviselôi) árpilis 3-án indult a szárazföldön
2000 km-re lévô településre (Nápolytól 200
km-re délre).

Laino Borgo képviselôi nagy szeretettel
fogadtak bennünket, és a Nápolytól odavezetô buszos úton sok hasznos dolgot megtudtunk a 2200 fôs „városkáról”, amelynek
lakói Tahitótfaluhoz hasonlóan mezôgazdasági tevékenységet folytatnak (ez ott biztosítja a megélhetést).
A hegyekkel körülvett szûk, kis virágos
utcák szabdalta falucska vendégszeretô. Egy
folyócska és egy kis patak határolja ezt a
középkori hangulatú, szinte csak kôbôl
épült házakból álló települést.
A delegációnk elsô napon megismerkedett a település környezet adta látnivalóival,
este pedig sor került a hivatalos fogadásra és
a testvérvárosi alapító dokumentum ünnepélyes aláírására.
A második napon a városka intézményeivel (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda)
ismerkedtünk, továbbá gyalogosan körbejártuk a helyi természeti szépségeket.
A harmadik nap délelôttjén búcsút vettünk Laino Borgótól, Dr. Giuseppe Caterini
polgármester úrtól, aki a házában látott bennünket vendégül indulás elôtt és igéretet
tett arra, hogy az Eperfesztiválra szóló meghívásunknak eleget tesznek.
Visszafelé úton narancs-, citrom- és olivaligetek mentén közeledtünk a Vezúv lábánál fekvô Nápoly felé. A tengerparti Nápolyt
7-én hajnalban hagytuk el repülôvel, és
Rómán keresztül érkeztünk haza.
Reméljük a nagyon szép természeti
környezetû Laino Borgóval hosszú lesz a
kapcsolatunk.
Tóth János
jegyzô

X. Eperfesztivál (2008. június 6-7-8.)
Tíz év! Még ma is vannak, akik hitetlenkednek, de eljött az elôs jubileum. Sokan,
nagyon sokat tettek azért, hogy az elmúlt
évek rendezvényei alapján ma már végképp országos ismertségû Fesztiválra
készülhetünk.
Reméljük a legfontosabb, az epertermés
is ünnepi lesz, melyhez a jó idôjárásért
fohászkodunk…!
A programok nagy része már biztos, melyet most itt közreadunk. A Kulturális Bizottság többször, részletesen megtárgyalta
a programot, mely a korábbi évek hagyományait és új elképzeléseit ötvözi. Reméljük mindenki megtalálja a számára kedves
programot a Fesztiválon. Néhány meglepetés elôkészítése még folyamatban van.
Egyúttal várjuk a nevezéseket a szépségversenyre (18-25 év között hölgyek),

amelynek I-III. helyezettjei (kétnapos,
hétvégi szállodai elhelyezés, teljes ellátással) díjazásban részesülnek.
Várjuk továbbá az eperszobor és epres
sütemény készítô verseny nevezôit is,
akiket szintén megjutalmazunk.
Eperszobor: 3 kg eper mellé a nevezôk
felhasználhatnak száraz és vágott virágot,
gyümölcsöt és zöldséget, bármilyen formában és akár edény (kosár, tál stb.)
igénybevételével.
Epres sütemény: friss eper felhasználásával bármilyen epres sütemény készíthetô.
Nevezés: minimum 1 tepsi sütemény
(40x40cm)
Várjuk a nézôket és a vállalkozó kedvû
jelentkezôket!
Tóth János jegyzô

Felhívás

X. Eperfesztivál
programtervezet

Kedves Hölgyeim, Uraim!
Az Eperfesztivál keretén belül meghirdetjük az „epres sütemények versenyét”!
A pályamûvek leadási határideje: 2008.
június 8-án (vasárnap) 15.00 óra, helyszíne: az Eperfesztivál fesztiválparkjában
a kiállításipavilonban. A zsûri 15.30-kor
hozza meg a döntését!
Várjuk jelentkezésüket!

Péntek:
18.00 Robinson Cirkusz
19.00 abcd
20.00 NAGY FERÓ – BEATRICE
22.00 Hastánc és Szépségverseny I. ford.
22.30 NO-Smoking
Szombat – délelôtt
– Strand foci és röplabda
– Fotókiállítás
– Mátyás király – Reneszánsz alkotó udvar
és pince
– Eperszobor verseny
– Epersütemény verseny
Délután: – Eperlekvár fôzés
– felvonulás
– kötélhúzás
– amatôr rock
15.00 Az epertermelés jövôje
(szakmai konferencia)
16.00 Ünnepélyes megnyitó
17.00 Well-Dance
18.00 Magyar nóta
19.00 Operettgála
20.00 ORSZÁGALMA
(Honvéd Tánc Színház)
21.30 Szépségverseny II. forduló
21.45 Tûzijáték
22.00 DÁRIDÓ
Vasárnap:
– gyerekmûsorok
– lekvár fôzés
14.00–17.00 NÉPZENE
17.00 Transylmania
19.00 LORD
20.30 Szépségverseny döntô
21.00 APOSTOL
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Szent György havi Tavaszköszöntô Fesztivál:
együtt tûzön, vízen át…
A Pilisi–Dunakanyar térsége április 19én, szombaton a szentendrei Czóbel–parkban tartotta közös ünnepnapját. A hagyományteremtô szándékkal szervezett eseményre a települések népes sárkányölô
csapatokkal érkeztek.
Bár a reggeli órákban folyamatosan zuhogott az esô, a 10 órai utcajáró felvonulásra csodák csodája hirtelen abbamaradt
az égi áldás. Így aztán a kiváló bogdányi
rezesbanda vidám muzsikájára megindulhatott a menet. Elöl lóháton és gyalogosan
a szép, igényes ruházatban pompázó pomáziak haladtak, ôket az égimeszelô
gólyalábas madzagok, a daliás tahitótfalusiak, a fehér ruhába öltözött szentendreiek, a harsány, jókedvû kisorosziak, az
elegáns bogdányiak, az ötletes kalásziak
követték, a szigetmosonstoriak, leányfaluiak és a pócsmegyereik egy közös
nagy társaságban haladtak, a felvonulást
pedig az egykerekes kerékpárral haladó
fiatalok zárták.
A fesztivált a térségi társulás elnöke Dr.
Dietz Ferenc – szentendrei polgármester
nyitotta meg. Ezután a Ferences Gimnázium kórusa – Tardy Gergely tanár úr vezetésével a Naphimnuszt énekelte el.
A délelôtti kiváló gyermek programok a leányfalui Árvácska színjátszókör elôadása, a gólyalábasok és az egykerekesek
bemutatói – után Csoma Gergely a híres
fotómûvész és csángó kutató vette át a beszéd fonalát és megkezdôdött a kakukkfüves ínyencségek kóstolása.

A települések szabadtéren készített ételeit a mai magyar szakácsmûvészet egyik
legkiválóbbja, Mile József világbajnok és
kedves barátja – a magyar gasztronómiai
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társaság egyik legnagyobb tudású mestere
– Boros László kóstolták. Bár nem verseny
volt, a vendégek titokban, mégis hoztak
magukkal egy külön kupát, amit a medvehagymás, zöldséges köles kásájukért a
kalásziak érdemeltek ki.
A jóízû falatozást a helybeli Söndörgô
zenekar muzsikája kísérte, akik nagy
örömmel játszottak a helyszínen, hiszen
egykoron itt a park mellett alakult meg
zenekaruk.
Három órakor egy hatalmas hétfejû
sárkány jelent meg a park rózsaszín virágban tündöklô fájának ágai között. A települések összefogtak: a bátor vasgyúrók,
fanyûvôk, kômorzsolók vállvetve harcoltak a fenevad ellen. Lóra pattantak, parazsat hoztak, vaddisznót csalogattak, elhozták az élet vizét, megmentették a griff
madár tojását, szóval mindent beleadtak
csakhogy megmentsék a rózsakirályleányt.
Már csak a sárkányölô-kardot kellett megszerezni, de ez tényleg embert próbáló
feladat volt. Egy öregember ôrizte a titkot
és csak akkor adta át, ha egy találós
kérdésre meg tudott válaszolni a hôs.
Ekkor szörnyû veszdelem, égszakadás,
földindulás támadt, de végül dr. Magyar

Gábor, a vasgyúrók kapitánya megszerezte a kardot és legyôzte a sárkányt –
megmentve a száz szál rózsát is.
Ezután pedig a gyôzelem örömére meg
is itták a sárkány vérét (szekszárdi bikavért), dalra fakadtak és Sebô Ferenc segítségével elénekelték a Rejtelmek címû dalt.
Bár az esô nem maradt abba, a koncert
folytatódott. A közönség a Sebô zenekar új
albumáról, a Lázár Ervin mesékbôl ismerhette meg a dalokat.
A Mandorla zenekar táncháza alatt még
jobban rákezdett az esô, de közönség sem
hagyta magát. Legfôbbképpen azért nem,
mert meg szerették volna elnyerni a tombola díjait. Bizony egész nap folyt a „munka” a parkban, hiszen a Duna Múzeum
állomásain és az egykerekeseknél 1000
Piros Dunakavics fogyott el. (ugyanis ezzel lehetett csak tombola szelvényhez
jutni.) A nagy mulatság végén következett
a fôdíj: egy mountain bike chopper kerékpár.
A fesztivál utolsó fellépôje a Lucky Boys
Shuffle Band táncra perdítette a lelkes fiatalokat, és itt valóban hitelesen szólalt meg
a Singing in the Rain. A hagyományt megkezdtük tehát, már csak folytatni kell.

Közönség és közösség
Folytatás az 1. oldalról
Ilyenkor ízelítôt kapunk abból, hogy milyen az, amikor egymástól különbözô emberek, a sokszínûség gazdagságának közösségét élik át. A sokszínûség csak valódi közösségben gazdagít. A valódi közösséget a pünkösdi Lélek hozza létre, mert az „erônek,
szeretetnek és mértékletességnek lelke”.
Nélküle a különbözôségünk elválaszt és
szembeállít bennünket egymással. Ahogyan
a teremtés hajnalán Isten Lelke a káoszból
kozmoszt teremtett, úgy tud a Lélek ma is
sokféle emberi lélek bábeli zûrzavarában
harmóniát teremteni.

Akiket Isten Lelke vezet – mert Isten gyermekei a Krisztusban való hit által – azok
tudják, hogy kinek szabad hinni emberi értékünket illetôen. Az ember, különbözô élethelyzetekben és szerepekben lehet humán
erôforrás, célpont, célszemély stb. Ezeknek
vajmi kevés köze van értékességünkhöz.
Önmagunk és mások megbecsülése, nemzeti önbecsülésünk, valódi értékesség tudatra
épülô emberi méltóságból következik. Értékességünket az tudja, aki teremtett bennünket. Azért vagyunk drágák és értékesek, mert
Isten szeretetbôl teremtett bennünket a vele
és egymással való közösségre.

Sokszor feltesszük a mohácsi nemzeti
tragédia óta századokon áthangzó kérdést:
miért nem tart össze a mi magyar nemzetünk? Miért esünk áldozatául újra és újra a
különbözôségünket egymás kárára kihasználó sötét erôknek? Mert Isten Lelke nélkül
csak „ezer apró érdek” országa lehet egy
nép. Csak Isten Lelke tud felszabadítani bennünket arra, hogy ne csak a magunk érdekeit
nézzük, hanem a másik emberét is. Isten
Lelke világosságánál láthatjuk meg azt is,
amikor egy nemzethez tartozók jogos
igazságának egymással való szembeállítása
történik.

Lelke által újjá tudja teremteni a mi „ezer
apró érdek” által megosztott szívünket és
nemzetünket olyan közösséggé, amelynek
tagjai gyôznek az irigységen, aggodalmaskodáson és reménytelenségen.
Akiknek fontos, hogy különbözôségünk a
sokszínûség gazdagságává változzon, kérjük
Isten Lelkét, a pünkösdi lelket valódi közösség teremtésére, házunkban, egyházunkban
és hazánkban.
Szénási László
református lelkész
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Dunakanyari kulturális
seregszemle – volt, lesz

Anyák napjára

Kétévente Kulturális Seregszemlét rendeznek a Szentendrei-szigeten. Az idei év újítása,
hogy már nem csak a négy szigeti település
vesz részt benne, hanem Leányfalu, Dunabogdány és Visegrád is csatlakozott ehhez a
rendezvényhez. A jelentkezôk elôször saját
településükön mutathatták meg magukat,
tehetségüket, a zsûri által kiválasztottak majd
a Visegrádon tartandó Gálamûsoron. Április
18-án, pénteken 17.00 órakor kezdôdött a
Népházban a nagy izgalom. Izgalom a nézôk
és a fellépôk részérôl is, hiszen amatôrök
mutatkoztak be (óvodások, kis- és nagyiskolások, felnôttek) különbözô mûvészeti ágakban: zene, ének, tánc, vers, harcmûvészet.
Mindenki kitett magáért. Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ilyen színvonalas produkciók kerülhettek színpadra: Tahi és Tótfalu
óvodásai néptánc, Podlovics Laura népdal,
Varga Boglárka vers, alsó tagozat néptánc,
Damenia Givi és Damenia Vitéz zongorafurulya duó, Árpás Bítia népdal, Hegedûs
Tekla hegedû, Podlovics Laura és Podlovics
Natasa zongora, Csereklye Márk és Dóka
Henrik trombita, Szénási Dóra és Szendrei

Az édesanya minden gyermek és felnôtt
szívében különleges helyet foglal el. Ô az, akihez örömünkben, bánatunkban elôször fordulunk, ô az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Jelenléte,
munkája, életünk része. Gyakran észre sem
vesszük, mennyit fáradozik, hogy az asztalon
legyen kedvenc süteményünk, hogy mindig
legyen tiszta ruhánk, meleg, biztonságot
jelentô otthonunk. Számára mindez természetes, annyit kér csupán, hogy legyünk jó
gyerekei.
A gyerekeket is, a felnôtteket is egész
évben elfoglalják a hétköznapok feladatai,
örömei, bánatai. Néha nem sikerül jónak
lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy
örömet. Elôfordul, hogy elfelejtünk valamit,
lehet, hogy fontos dolgokat is. Minden évben
van azonban egy nap, amirôl nem szabad
megfeledkeznünk, ez pedig az anyák napja,
amikor az édesanyákat köszöntjük.

Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
...Most váratlanul vágyon megvonaglik

Dóra furulya, Csereklye Anna zongora, Heves
Szabina ének, Bellevey gyermek orientális és
show tánccsoport hastánc, Budainé Sipos
Erzsébet, Kapitány Kármen és Vaczó Zsuzsanna citera, Csicsay Emese zongora,
Hagymási Réka és Petô Bence furulya zongora duó, Szabó Judit népdal, Juhász Lili
hegedû, Mosonyi György vers, Dombó
Gábor és Dombó Dóra zongora furulya duó,
Juhász Lili, Rácz Alexandra, Ecker Nóra és
Hartai Kornélia hegedû kvartett, Bellevey orientális tánccsoport hastánc, Hartai Kornélia
hegedû, Sziget Hangja kórus, Judo-Kungfu
sportkör bemutató.
Sajnos a települések számának növekedésével csökkent a továbbjuttatható produkciók száma. Büszkék vagyunk azokra, akik
Tahitótfalut fogják képviselni (Visegrádon az
Erdei Iskola Tornatermében) a Gálán 2008.
május 17.-én 16.00 órai kezdéssel. Aki teheti,
jöjjön el!
Szabó Judit

Eötvös Loránd: Anyámnak

és felzug Istenéhez:
Betelt az idô!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!

Midôn feljött a hold s a csend beálla,
Terjedt fának tövében ültem én,
És képzetemben messze elrepültem ...
Áldott anyám rólad emlékezém.

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

S a lantot is már-már kezembe vettem,
Hogy zengjek, ég áldását kérve rád,
Midôn a fa zúgni kezdett felettem,
S én elbámulva hallgatám szavát.

És ismétlik mindig erôsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Ur – kimondja!
Dsida Jenô

2008 – A Biblia éve, 2. forduló.
Reméljük, hogy az elmúlt havi vetélkedô
kérdései, de leginkább a Biblia olvasása és
kutatása felkeltette az érdeklôdést a 2. forduló kérdései iránt!
E havi kérdéseink Pünkösd ünnepéhez
kapcsolódnak!
Olvasd el a Bibliából az Apostolok cselekedetei 2. részét!
1. Milyen „jelenségek” kísérték
a Szentlélek érkezését?
2. Hogyan reagáltak a Jeruzsálemben
élô emberek erre az érkezésre?
3. Hányféle nyelv van megemlítve
a történetben?

Mengyi Gábor

4. A csúfolódók szerint mi történt
Péterrel és a tanítványokkal?
5. Mi fog történni Isten ellenségeivel
Péter prédikációja alapján?
6. Péter mire hívta az összegyülekezett
embereket az elsô Pünkösd
ünnepén?
7. Hányan voltak, akik megkeresztelkedtek Péter beszéde nyomán?
8. Mik voltak a jellemzôi az elsô
gyülekezetnek Jeruzsálemben?
9. Miket gyakoroltak minden nap
a gyülekezetben?
10. Mit tett Isten a gyülekezettel?

S a fa beszélt: „midôn ifjú koromban
Lesujta engem a bôsz fergeteg,
Anyád volt az, ki újra fölsegített;
Az ég hatalma áldja érte meg.”
És zengni kezdett a kicsiny madárka:
„Midôn megfogtak pajzán gyermekek,
Anyád volt az ki újra elbocsátott;
Az ég hatalma áldja érte meg.”
S a lepke, a virág, minden mi érez,
Fejedre oh anyám! áldást rebeg;
De egy, ki mindenét nyeré tetôled,
Nem tud szólni, csak hallgat gyermeked.
Most is, mint az elsô fordulóban rövid,
lényegre törô válaszokat várunk!
A megfejtéseket továbbra is a szokásos
címek valamelyikére kérjük:
Postai úton: 2021. Tahitótfalu, Ifjúság u.
13., Baptista Gyülekezet
Elektronikus úton: nagys@bta.hu
Beküldési határidô: 2008. május 31.
A szervezôk nevében:
Nagy Sándor baptista lelkész
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Egy interjú folytatása – Hosszú Béláné.
Két éve közöltük Hosszú Béláné életérôl,
községünk múltjáról szóló visszaemlékezéseit.
Az akkori riportot nem lehetett befejezettnek
tekinteni, hiszen Juliska néni más színes és tartalmas eseményekrôl tett említést.
Beszélgetôtársunk Liptai nevû nagyszülei
földmûveléssel foglalkoztak, de Tahiban kocsmájuk is volt. Az egykori kocsma épülete ma
is egy Liptai leszármazott tulajdonában van, a
kocsma melléképületének helyén ma cipôjavító mûhely áll. Juliska néni a kocsma alapítását 1915 körülire datálja. A kocsma utcára
nézô oldalán az üveges táncterem állt, ezen
belül a söntés volt. Egy lépcsô az elôszobába
vezetett, onnan befelé helyezkedett el, az
épület teljes hosszában a présnek nevezett
helyiség. Innen nyílt a hegybe nyúló két
pince. Az egyikben a bort, amit Gyöngyösrôl
hoztak, a másikban élelmiszereket, krumplit,
répát stb. tároltak. A pince történetéhez tartozik, hogy a háború idején, a légiriadók alkalmával Tahi lakosai a pince boros részébe
menekültek. A pincék ma is megvannak. A
kocsma része volt még egy jégverem, az italok
hûtésére szolgáló jeget tartották benne, amit
a befagyott Duna jegébôl vágtak ki. A kocsmát
a tulajdonosaik 1945 után zárták be.
Édesapja rendszeresen a Kincstárnak fuvarozott fát, elsôsorban télen, de nyáron is szállított alkalmanként. A híd fölött, ahol az elmúlt kilenc évben rendszeresen az Eperfesztivált rendezték meg, egy nagy Depó, a fatelep
állt, amely a Kincstár tulajdona volt. Nyáron
innen szállították tovább hajóval a fát. A telep
vezetôje egy Fenyvesi nevû erdész volt.
A beszélgetésünk egy történet kapcsán a
tüskevágásra kanyarodott. Egykor a pankúti
rész legelôként szolgált. Nyárra az igrictüske
már annyira megerôsödött, hogy az állatok
számára ehetetlenné vált. A vágás idejét a kis-
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bíró dobolta ki, minden állat tulajdonos részt
vett a munkában. Kezdetben kapával vágták
ki a növényt, és mivel ezzel az eljárással nem
tudták a növény maghullását megakadályozni, késôbb égetéssel irtották.
Juliska néni jelenlegi otthonát nagyapja,
Lukács József és felesége építette 1887-ben.
Ebben a házban sok mindenki megfordult.
Hallomásokból úgy tudja Juliska néni, hogy
megszállt vendég volt Feszty Árpád a festô,
valamint náluk vagy a szomszéd házban Jókai
Mór az író is járt. Lakott itt Lipkai mérnök úr,
és Soós fôjegyzôék is béreltek itt helyiségeket.
A háború idején Kertész zenész és családja
menekült ide Pestrôl. Az 1953. márciusi szájés körömfájás idején Jakab fô állatorvost is
ebben a házban szállásolták el, majd váltótársa a kemenesaljai állatorvos is itt lakott. A járvány idején a hidat lezárták, a lakosság mozgása is korlátozva volt. A járvány március 14-tôl
április 18-ig tartott.
Kedves gyerekkori emléke Kuniczer doktor. Iskolából hazafelé tartva Juliska néniék
mindig örömmel vették a Doktor úrral való
találkozást. Doktor úr minden alkalommal a
zsebébôl kivett dobozból apró cukorral kínálta meg a gyerekeket. „Nem féltünk sosem a
Doktor úrtól”, mondta Juliska néni. Hetente
egyszer Kuniczer doktor jódos gyógyszert
készített a gyerekeknek golyva (strúma) ellen.
Az iskolában a heti „vigyázó” osztotta ki a tanulók kiskanalaiba a gyógyszert. Volt, aki kockacukorral együtt, vagy a nélkül itta meg.
Gyermekkora gyakori járványa a himlô volt.
A beteg bôrfelületre, mustárra emlékeztetô
kenôccsel bekent textilt helyeztek.
Iskolás emlékei közé tartozott a cserebogárszedés. Nem csak a diákok, hanem a gazdák
is szedték a kártevô bogarakat. A kisbíró dobolta ki a szedés idejét, mindenkinek részt kellett venni a feladatban. A bogarat agyontaposták, a kemény szárnyát kellett leadni a Polgár-

mesteri Hivatalban. Az összegyûjtött szárnyakat lemérték, a súly alapján fizettek érte egy
keveset.
Gyerekkori barátnôi a Kontra lányok és Kálmán Julianna volt. Kontra jegyzôékrôl mesélve megemlítette Juliska néni, hogy a jegyzô
földje a Tompaveremnél volt (a mai Csôsz
utca környéke).
A szigeten a búza nem igen termett meg, inkább rozst vetettek, folytatta a visszaemlékezést Juliska néni. Kenyeret is az utóbbiból készítettek. Kezdetben otthon sütötték meg a
családok, késôbb, de még a háború elôtt Pék
Vaczó pékhez vitték megsütni a kenyeret. A
háború után a rozsliszthez kukoricalisztet is
kevertek, dagasztáskor ez a keverék sebesre
dörzsölte a dagasztó kezét. A Demeter malomba vitték ôrölni a gabonát, késôbb a váci
malomba, mert ott búzalisztre lehetett cserélni a rozslisztet.
A háború elôtti Tejbegyûjtô állomásra terelôdött a szó a beszélgetés folyamán. A begyûjtô Ülleréknél volt. Külön épület szolgált erre
a célra, a tejet betonkádban hûtötték. 10 fillért
adtak egy liter tej felvásárlásáért, az összegyûjtött tejet Üllerék Szentendrére adták tovább. Juliska néni emlékszik arra, hogy amikor Gombaszögiéknek hordta a tejet, és több
tejre volt szükségük a megszokottnál, akkor
Ülleréktôl vette meg a szükséges többlet tejet.
Üllerék a tejbegyûjtést még a háború elôtt
megszüntették.
Nagyobb családi összejövetel a disznóvágáskor volt Juliska néni családjában. Este vacsorát készítettek, töltött káposzta, sült hurka
és kolbász, pogácsa volt a menü, néha túros
süteményt is sütöttek. Kóstolót családon
belül adtak egymásnak.
Becsületbeli biztosítás is volt a faluban, mesélte Juliska néni. Az idôs Vaczó Sándor volt
ennek a pénztárosa. Az állattartók önkéntes
vállalása volt ez maguk között. Csak az elpusztult szarvasmarhára volt érvényes ez az önkéntes biztosítás. Ha az elpusztult állat húsa fogyasztható volt, akkor a mai Borozó épületében mûködô Hatósági Mészárszéken a tagok
kötelesek voltak egy-egy kilónyi húst megvásárolni. Ha a húst nem lehetett elfogyasztani, a tagok az egy kilónyi hús árát befizették.
A befolyó összeget az elpusztult állat tulajdonosa megkapta.
A másfélórás beszélgetés alatt nagyon sok
személyes emlékrôl mesélt még Juliska néni,
de sajnos nem tudunk mindent teljes terjedelemben a cikkben közzétenni.
Juliska néninek köszönjük a beszélgetést.
Május 31-én 18 órai kezdettel a Népházban
a teljes beszélgetést levetítjük, ekkor ezek az
emlékek is megismerhetôek lesznek. Minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.
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150 személyes esküvôhöz kellékek
Gyürki Józsefné lejegyzése
Elterné Szabó Évától kaptuk azt a hatba
hajtogatott lapot, amit nagymamája, Gyürki Józsefné jegyzetelt teli. A leltárszerû írás
egy 150 személyes esküvô résztvevôinek
megvendégeléséhez szükséges élelmiszerek mennyiségét ôrizte meg. A számvetést
eredeti formában és helyesírásával közöljük.
150 személyes esküvöhöz kelékkek.
200 liter bor. 60 üveg szodavíz
430 üveg sör
40 kg. kalács. 30 kg kenyér.

3 kg. vaj. kakao sütö por
vaniliáscukor. ez belátás szerint
1 1/2 kg. margarin
10 kg. por cukor
5 kg. kristáj cukor
15 kg zsír.
30 kg sertéscomb esküvö elôt pörköltnek.
22 kg marha hus levesnek, csont nélkül.
12 kg virsli
5 kg. apro szarvacska az esküvô elöt
4 kg. csö tészta vacsorai pörkölthöz
4 kg vöröshagyma a sertés pörköltre
elöte este megdarálni a leviböl leönteni
3 kg. az esti csírke pörköltre

14 drb. tyúk esti pörköltnek
42 drb. tyúk sütni. 30 tálas vacsorához
számitva.
4 kg torma elözö este elkésziteni.
Reszelve.
4 üveg savanyu paprika 5 literes üvegel.
7 db. mustár,
20 kg. liszt
34 levél tészta levesbe. Egy levélhez 2 db.
tojás.
10 kg zöldség.
1 1/4 kg kávé
Köszönjük Elterné Szabó Évának a segítséget. Továbbra is várjuk a régi írásokat,
valamint azok jelentkezését, akik szívesen
mesélnének életükrôl, falunk múltjáról.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Búcsú az óvodától
„Száguldva vágtat, rohan az idô
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az elôzô,
Az idônek nem mondhatsz „állj meg”-et.
(Zsoldos Imre)
Anna dadust, Pásztor Mihálynét köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából munkahelyén, az óvodában. Nincs olyan ember a
faluban, aki ne ismerné, hiszen sok szülô és
gyermek dadus nénije volt. Több, mint 30
éven keresztül szolgálta ki a gyermekek
igényeit, segítette az óvónôk nevelôi munkáját. Fáradhatatlanul játszott, vidámságával

megnevetette a gyermekeket, mindig segítôkész volt, munkáját hivatástudattal végezte.
Minden együtt töltött idô kedves emlék
marad számunkra. Nálunk mindig barátokra
talál. Örömmel fogadjuk naponta, hiszen az
unokáit hozza és viszi az óvodából.
Kívánunk nyugodt, békés, szép életet és
sok örömet családja körében.
Sok szeretettel:
a Tahitótfalui Óvodák dolgozói

Májusi színek és hangulatok
E késô tavaszi hónapról a Pünkösd és az
Anyák napja, ami elsôként eszünkbe jut – a
színeket pedig a pünkösdi rózsa élénk
rózsaszíntôl a mélyvörösig fokozódó árnyalatai és a lángnyelvek tüzes, szintén vörös
koloritjai határozzák meg.
S miért pont a „lángnyelvek”? Az Írás
szerint Krisztus mennybemenetele után,
amikor Mária és a közeli tanítványok a Pünkösdöt ünnepelték, hatalmas szél támadt,
mely betöltötte a házat, ahol összegyûltek,
majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétoszlottak, s leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután többféle nyelven szólaltak meg… A középkorban a Szentlélek eljövetelét megelôzô szél zúgását kürtökkel, harsonákkal, a lángok nyelvét, pedig
a templomok padlásáról leeresztett égô kócokkal jelképezték.
Az anyák megünneplése is régi idôkhöz

kanyarodik vissza: már az ókorban, Görögországban nagy jelentôséget tulajdonítottak
az anyaságnak, pontosabban a hozzá kötôdô
ünnepnek (Rhea – istenek anyja ünnepe).
Az 1600-as évektôl már keresztény vallási
tartalommal is megtöltötték (Angliában a
Húsvét utáni negyedik vasárnapként nyilvánították ünneppé). Amerikában az 1880as évektôl, ill.1914-tôl már nemzeti ünnepként tartják az Anyák napját. Hazánkban a
Magyar Vöröskereszt 1925-ben tartotta az elsô Anyák Napját, mely 1928-tól már miniszteri rendeletben, hivatalosan lett jegyezve.
Májusi illusztrációmmal – egy üvegfestményem fotója – szeretnék minden Anyukának boldog anyák napját kívánni – szeretettel!
P. Fogarasi Dianna
enteriôrtervezô
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Április volt, vásár volt, megint úgy volt, mint régen

Az égiek bizonyosan támogatják a dunakanyari embereket. Esôs hét és zivataros
szombat után ragyogó napra ébredtünk
április 20-án, a második Vasárnapi Vásárnap
reggelén. Mintha minden, a zöld, dús fû, a
virágzó fák, a könnyû szellô és a tisztafényû
napsütés is segíteni szerette volna ezt a vásárt, ahol hagyományainkat megismerhetjük,
újraélhetjük. A tahi hídfô melletti füves területen reggel nyolctól gyülekeztek a meghívott termelôk, mesteremberek.
Sajtok, joghurtok, gyümölcsök és virágok,
tej és lángos, méz, házi lekvár és házi szörp,
mézeskalács hívogatta a vásárlókat. Tahiról
szóló könyvek az egyik asztalon, a másikon
kézi készítésû cipôk, csizmák, papucsok. Régi képeslapok a következô sátorban, odébb
idézetek merített papíron, népi hangszerek.
Mese- és énekmondó kínálta dalolva saját
lemezeit. Mellette nyuszik és bárányok legeltek új gazdára várva. Gyönyörû tálak, bögrék,
poharak. Mintha minden mûfaj legjava
érkezett volna ide, erre az áprilisi vásárnapra.
– Nem véletlen – mosolyog a két ötletgazda szervezô, Béres Gabriella Tahiból és Rokob Orsolya Kisoroszi színeiben – hiszen
ezen a vásáron meghívott termelôk, kézmûvesek vesznek részt. Egész évben keressük a környékbéli alkotókat, mestereket, és

azok legjavát kérjük fel részvételre.
Természetesen nem ért rá mindegyikük, de
a következô, augusztusi Vasárnapi Vásárnapon velük is találkozhatnak majd. Itt
nincsen helypénz, mi nem üzletelni
szeretnénk, hanem tenni valamit a
környezô településekért, a falunkért.
Még nincsen turista szezon, nincsenek
nyaralók, de a vásárba egyre csak érkeznek az
emberek.
– Nagy volt a hírverés? – kérdezem ismét
Gabit és Orsit.
– Száz darab A3-as plakát és jónéhány
újságcikk. No és a tavalyi vásár híre, sikere.
Úgy látszik, az ilyesmi sokat nyom a latba.
Szájról szájra terjedt a környéken, hogy jól
érezték magukat az árusok és a látogatók.
S valóban. Két környékbeli népizenekar is
eljött, hogy muzsikáljon. Ismerôsként üdvözölték egymást a kisoroszi és a bogdányi muzsikusok, s az eredmény több órányi közös
örömzene lett mindannyiunk vigasságára. A
vásár oldalában külön kis csoda mûködött.
Egy igazi népi játszóház. A házaspár, akinek
leleményessége nem ismer határokat, fából
és nemezbôl élesztette újjá letûnt korok gyermekjátékait. S mert a valódi értékek, úgy látszik, örökéletûek, elmondhatom, a huszonegyedik század gyerekei önfeledt boldogsággal
múlatták idejüket a déd- és ükapák idejét
idézô szabadtéri játékok között. A tömegben
sétáló gyógyfüves javasasszonnyal sokan
beszélgettek. Akiknek pedig íjászkodni támadt kedvük, megtehették a Tahitótfalui
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület kitûnôen szervezett nyílt napján.
Idônként feltûnt néhány lovas, akik úgy
érezték, nem autóval, hanem lóháton illik

egy régi vásárba érkezni. Köztük voltak
többen a falu elöljárói közül. Fogatok szállították a mulatni vágyókat a Dézsma pincéhez, ahol Magyar Zoltán, a terület gazdája
bormustrával egybekötött fogadással várta
ôket. A régi tárgyak kiállításán találgathattak a
résztvevôk, vajon felismerik-e a tilolót vagy a
kacsasütôt. A gyôztes boldog tulajdonosa lett
egy óriás cserépdobnak, mely a társszervezô,
Béres Attila alkotása. Csák György színmûvész, a Trambulin Színház vezetôje meséket
mondott gyerekeknek, felnôtteknek.
Délután négykor az érdeklôdôk és az árusok is hazatértek. S ahogy körbenéztem a réten, valami hirtelen meglepett. Mert emlékszem sok kiürülô piac képére, szeméthalommal, papírokkal, mûanyag zacskókkal. Itt járt
pár ezer ember, itt árultak sokan oly sok féle
portékát, és nincsen szemét a földön. Ez is
lehet a kultúráltság fokmérôje egy jól telt
vasárnap múltán.
– Jó kis csapat alakul, köszönet érte mindenkinek, részvevôknek, termelôknek,
gazdáknak és segítôknek! – búcsúznak el a
szervezôk, és azt ígérik, augusztusban ismét
találkozunk.
László Kriszta

I. Tahitótfalui Bormustra
Hagyományaink ôrzése volt a célja, a Kék
Duna Szövetkezet egykori tulajdonában álló
Mátyás Király korabeli dézsmapincében és
elôterében, 2008. április 20-án megtartott
Bormustrának.
Magyar Zoltán (a pince új tulajdonosa) a labdarúgó válogatott „örökös menedzsere” ötlete
alapján és szervezésében valósult meg a rendezvény. A szôlôs gazdák (sajnos egyre kevesebben mûvelik szôlôiket) és a hozott szôlôbôl bort készítôk szép számmal hoztak a saját
termékükbôl. A szakavatott zsûri hosszas ízlelés és szemrevételezés után eredményt hirdetett, de itt sem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos, majd az ezt követô fogyasztás!
Hiszen a termelôk mellett a fogyasztók is
jelen voltak és a pörkölt, valamint a cigányzene mellett fogyott a bor.
Mert bort iszik a magyar!
Köszönjük Magyar Zoltánnak és fiainak.
Önkormányzat
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Felhívás!
Tahitótfalu tisztelt lakói!
Keressük azt a becsületes megtalálót,
aki a Népház elé letett, régi konyhaszekrényt, amelyet a Hagyományôrzô
körnek adományozott a tulajdonosa, de
szállítási idôpont nem megfelelô egyeztetése miatt az ôrizetlenül ott állt és jó
szándékkal elvitt átmeneti megôrzésre,
szíveskedjen bennünket értesíteni az
alábbi telefonszámok valamelyikén,
hogy érte mehessünk.
Rainer Gabriella: 385-831
Szônyi Zsuzsanna–Wegroszta Gyula:
385-967
Köszönjük!

Tahitótfalu

2008. MÁJUS

Hirdetés

Községi Tájékoztató

VA STELE

Alapszintû számítástechnika tanfolyam
Számítógép használat, Word, Excel,
PowerPoint, Internet használata!

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Kiscsoportos oktatás (max. 6 fô)

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Tanfolyam díja: 16 000 Ft/fô
Érdeklôdni és jelentkezni!
Tel: 06-70/459-3977 vagy 06-20/398-4391
2022 Tahi, Visegrádi út 14.

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.

Apróhirdetés

DORCA KFT.

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

HIRDETÉSÉNEK
A HELYE!

Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Számítógépszerviz

30/9483709

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

AZ ÖN

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

T

Tahi-Újtelepen aszfaltozott
utcában, Dunától 100
méterre árvízszint felett
eladó 856 m2-es
összközmûves telken egy
54 m2-es alápincézett,
nagy teraszos családi ház
garázzsal.
Irányár: 21 millió Ft
Telefon: 06-70-944-0088

EZ ITT

TE

Eladó ingatlan

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Közhasznú oldal

Tahitótfalu

2008. MÁJUS

Községi Tájékoztató

Kirándult a harmadik osztály
Április 10-én gyönyörû napra ébredhetett
mindenki, de leginkább a harmadik osztályosok, mert kirándulást terveztünk Budapestre Gül baba türbéjéhez és a Pálvölgyibarlangba.
Már indulásnál nagyon izgatott volt mindenki. A Margit híd budai hídfôjéhez közel
fekvô türbét egy idegenvezetô mutatta meg
nekünk, és rengeteget mesélt arról az idôrôl,
amikor Magyarországon török uralom volt.
Ismereteinket ez kiegészítette, mert olvasásórán sokat olvastunk és hallottunk errôl az
idôszakról.
Gül babát temették ide, aki a Rózsák atyja
néven ismert bektasi dervis, azaz harcos
muszlim szerzetes volt, és 1541-ben a megszálló török sereggel érkezett Budára. A
nyolcszögletû épületet Mohamed, harmadik
budai pasa építtette 1543 és 1548 között. Ez
a hely mostanra már egy muzulmán zarándokhely.
Ismét buszra ülve, a nagy forgalom ellenére, hamar átértünk a Pálvölgyi-barlang-

hoz. Bent 10 fok volt, ezért mindent magunkra aggattunk, ami ruhanemû nálunk
volt. A barlang látogatható szakasza mindössze 500 méter, de több mint egy órát töltöttünk lent a sok természeti képzôdmény
között. A kutatók a cseppkô-képzôdményeket állatokról nevezték el, így láttunk krokodilt, teknôst; sôt Hófehérkére és a hét törpére emlékeztetô alakzatokat is. Még a
Boszorkánykonyhában is járhattunk, ahol
olyan volt, mintha a falon lábasok sorakoznának. A kalcitkristályok csak úgy ragyogtak.
Sok kagylólenyomatot láttunk. Egy helyen
hatalmas szikladarab szakadt ki a helyébôl.
Ez alatt mindenki félve ment át. Volt, hogy
„tyúklétrán” tettünk néhány métert, hogy
kijussunk a barlangból. Azt is megtapasztalhattuk, milyen, ha nincs a barlangban mesterséges világítás.
Aki teheti, nézze meg ezeket a látványosságokat, hiszen itt van hozzánk közel.
A harmadikosok közül mindenki ismét
visszalátogatna ezekre a helyekre.
Kapitány Kármen 3. a oszt. tanuló

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Jegyzôje
pályázatot hirdet
építéshatósági – mûszaki ügyintézôi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen elôélet,
cselekvôképesség,
- egyetemi vagy fôiskolai szintû
építészmérnöki, építômérnöki
(szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnöki)
szakképzettség vagy fôiskolai szintû
településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség,
- legalább felhasználói szintû számítógépes
ismeret.
Ellátandó feladatok:
- érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági
eljárás lefolytatása,
- építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készítése,
- építésügyi, mûszaki és településfejlesztési
körbe tartozó önkormányzati feladatok
ellátása.
Elônyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga,
- építéshatóság területén szerzett közigazgatási gyakorlat,
- gépjármûvezetôi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
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- végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban
résztvevôk megismerhetik a pályázó
anyagát.
A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefonszámát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
meghatározottak szerint.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. június 16.
Elbírálási határidô: 2008. június 30.
A munkakör eredményes pályázat esetén a
kiválasztást követôen azonnal betölthetô.
A kinevezés határozatlan idôre szól, a
próbaidô négy hónap.
A pályázatot zárt borítékban „Építéshatósági –
mûszaki ügyintézôi pályázat” megjelöléssel
Szigetmonostor Község Önkormányzatának
Jegyzôjéhez lehet benyújtani:
2015 Szigetmonostor, Fô u. 26.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda,
páros hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét
péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt.
11–12, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl
I. út 12., III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 •
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET
– tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

